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  الدرس الرابع

 

همَّ صّلِ وشلم وبارك، على عبدك ورشىلو 
َّ
بصم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، الل

. محمٍد، وعلى آله وصحابخه أجمعين، وعلى من جبعهم بإحصاٍن إلى ًىم الدًن

 

 .ألاحهام إلاعرابيت          

.. الحمد هلل، وصلى هللا وشلم على رشىى هللا، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد}

ن واملشاهدًن وجميع املصلمين .. فاللهم اغفر لىا ولشيخىا وللحاضٍر

ري رحمه هللا :  قاى الحٍر

  إلاعَراَبا 
َ

ِرْد أن حعِرف
ُ
 ج

ْ
وإن

  

  َىابا طِقَو الصَّ
ُ
قخفي في ه

َ
لخ

     ِفإهُه بالرفِع ثّم الَجّر

  

  جري ًَ صِب والَجزِم َجميًعا 
َّ
والى

     صُب بال ُمَماوِع
ّ
فالرفُع والى

  

  ارِِع
َ
ض

ُ
ال في الاشِم وامل

َ
قد َدخ

     أِثُر باألشَماِء
َ
صخ ٌَ والجرُّ 

  

  والَجزُم في الفعِل ِبال امِتَراِء

     مُّ آخِر الُحروِف
َ
فالرفُع ض

  

  صُب بالفخِح بال ُوقىِف
ّ
والى

     بييِن
َّ
والَجرُّ بالنصرِة للخ

  

  صنيِن
َّ
اِلِم بالد  {والَجزُم في الصَّ

   ،سي زحمه هللا جػالى في بداًة هره ألابُات ألاحيام ؤلاغسابُة ، وهي السفؼ والىصب ذهس الحٍس
ٌ
 وذهس أنها أزبػة

:   فلاٌ زحمه هللاوالجس والجصم،

  إلاعَراَبا 
َ

ِرْد أن حعِرف
ُ
 ج

ْ
وإن

  

  َىابا طِقَو الصَّ
ُ
قخفي في ه

َ
لخ

     ِفإهُه بالرفِع ثّم الَجّر

  

  جري ًَ صِب والَجزِم َجميًعا 
َّ
والى

    البِد الثاوي ثلدًسه فئن ؤلاغساب ًجسي بالسفؼ ثم الىصب والجس والجصم حمًُػا .

. هره جظمى ألاحيام ؤلاغسابُة وجظمى أًًضا أهىاع ؤلاغساب

 سي زحمه هللا جػالى أن  فلط، وهي السفؼ والىصب ثم ذهس الحٍس
ٌ
 الاطم إهما ًدخله مً هره ألاحيام ثالثة

 .والجس، وال ًدخله الجصم

 ،مسفىٌع وهى اطٌم دخله السفؼ، :  كىلًفمثاٌ دخٌى السفؼ غلى الاطم 
ٌ
محمٌد مجتهٌد، فمحمٌد مبحدأ

. وهرلً مجتهٌد 

 ،به :  كىلًومثاٌ دخٌى الىصب غلى الاطم ٌٌ ًدا، فمحمًدا وشًٍدا مفػى ، وزأًُد ٍش
ً
أهسمُد محمدا

. مىصىٌب وهما اطمان دخلهما الىصب
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 ،طلمد غلى محمٍد، وهرا هحاب الطالب، فمحمٌد اطٌم مجسوٌز :  كىلًومثاٌ دخٌى الجس غلى الاطم

 إلُه مجسوٌز، وهالهما اطم دخله الجس
ٌ

. بػلى والطالب مضاف

 أًًضا وهي السفؼ والىصب والجصم، وال ًدخله الجس 
ٌ
. وأما الفػل اإلاضازع فُدخله مً هره ألاحيام ثالثة

 ،ظبم بىاصٍب وال حاشٍم :  كىلًفمثاٌ اإلاضازع الري دخله السفؼ ٌُ ًرهُب محمٌد، فُرهُب مضازٌع لم 

. فحىمه السفؼ، فصاز مضازًغا دخله السفؼ

 ،لً ًرهَب محمٌد، فُرهب مضازٌع طبم بىاصٍب فحىمه :  كىلًومثاٌ اإلاضازع الري دخله الىصب

. الىصب

 ،لم ًرهْب محمُد، فُرهب مضازٌع ُطبم بجاشٍم فحىمه :  كىلًومثاٌ اإلاضازع الري دخله الجصم

. الجصم

  ،فظهس برلً أن السفؼ والىصب حىمان مشتروان بين ألاطماء والفػل اإلاضازع، وأما الجس فخاصٌّ باألطماء

. وأما الجصم فخاصٌّ بالفػل اإلاضازع

 ٌسي ول ذلً فلا :  بين الحٍس

  صُب بال ُمَماوِع
ّ
فالرفُع والى

  

  ارِِع
َ
ض

ُ
ال في الاشِم وامل

َ
قد َدخ

     أِثُر باألشَماِء
َ
صخ ٌَ والجرُّ 

  

  والَجزُم في الفعِل ِبال امِتَراِء

    ٌػني بالفػل هىا الفػل اإلاضازع .

 ،هل جدخل على مل الهلماث في  ظهس مً هرا الشسح أن ألاحيام ؤلاغسابُة وهي السفؼ والىصب والجس والجصم

 .الللت العربيت، مل ألاشماء، مل ألافعاى، مل الحروف، أم جدخل على بعع الهلماث دون بعٍع 

. الجىاب ألاحيام ؤلاغسابُة إهما ثدخل غلى بػٍع اليلمات دون بػٍع 

  ما الهلماث التي جدخلها ألاحهام إلاعرابيت والهلماث التي ال جدخلها ألاحهام إلاعرابيت؟

ألاحيام ؤلاغسابُة إهما ثدخل شِئين فلط، ثدخل غلى الاطم، ول ألاطماء، وغلى اإلاضازع، ول اإلاضازع، 

 
ً
 أم واهد مبيُة

ً
وغىدما هلٌى ول الفػل اإلاضازع، طىاء وان ، وغىدما هلٌى ول ألاطماء طىاًء واهد مػسرة

ا ًُّ . مػسًرا أم وان مبي

  ،هره الثالثة ثدخلها ألاحيام ؤلاغسابُة أم ال ثدخلها ألاحيام ؤلاغسابُة؟والبىاقي، وهي الحسوف واإلااض ي وألامس 

 فلرلً طىجد أن هره الثالثة، الحسوف واإلااض ي وألامس إغسابها طىاًء، ال ثدخلها ألاحيام ؤلاغسابُة،: الجىاب

 .أما الاطم والفػل اإلاضازع فئغسابهما ًخحلف غً إغساب الحسوف واإلااض ي وألامس

 .عالماث إلاعراب ألاصليت   

 ٌثم اهحلل زحمه هللا جػالى إلى ذهس غالمات ؤلاغساب ألاصلُة، فلا  :

  مُّ آخِر الُحروِف
َ
فالرفُع ض

  

  صُب بالفخِح بال ُوقىِف
ّ
والى

     بييِن
َّ
والَجرُّ بالنصرِة للخ

  

  صنيِن
َّ
اِلِم بالد والَجزُم في الصَّ
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  ،غالمات ؤلاغساب ألاصلُة أزبؼ غالماٍت، فػالمة السفؼ ألاصلُة الضمة، وغالمة الىصب ألاصلُة الفححة

. وغالمة الجس ألاصلُة الىظسر، وغالمة الجصم ألاصلُة الظيىن 

 ،هلىلًغالمة السفؼ ألاصلُة الضمة  : 
ٌ
 مسفىٌع، اطٌم غلُه ضمة

ٌ
محمٌد ًىسم الفلير، فمحمٌد مبحدأ

 غلى السفؼ
ٌ
. دالة

 ثدٌ غلى السفؼ: ًىسم
ٌ
. فػٌل مضازٌع مسفىٌع وغالمة زفػه الضمة، مضازٌع غلُه ضمة

فالضمة دخلد غلى ألاطماء وغلى اإلاضازع ألنها غالمة السفؼ، والسفؼ هما غسفىا ًدخل غلى ألاطماء 

. وغلى اإلاضازع

. إن محمًدا لً يهين الفلير: وإذا كلد

 ثدٌ واطمها محمًدا ثىصب اطمها، إن 
ٌ
 مىصىٌب وغالمة هصبه الفححة، فهرا اطٌم، وكػد غلُه فححة

. غلى الىصب

.  حسب هصب:ولً

 ثدٌ غلى :ويهين
ٌ
 فػٌل مضازٌع مظبىٌق بىاصٍب فهى مىصىٌب، وغالمة هصبه الفححة، ففححة يهين فححة

. الىصب

 طلمد غلى محمٍد، اطٌم مجسوٌز بػلى وغالمة حسه الىظسه، وهلىلً: ، هلىلًوغالمة الجس الىظسر :

 إلُه مجسوٌز وغالمة حسه الىظسر
ٌ

. هرا هحاب الطالب، الطالب مضاف

 ،رهب فػٌل مضازٌع مجصوٌم بلم وغالمة :  هلىلًوغالمة الجصم الظيىن  حاشٌم، ٍو
ٌ

لم ًرهْب، لم حسف

. حصمه الظيىن 

ال تهمْل، ال حسف ههٍي حاشٌم، وتهمل فػٌل مضازٌع مجصوٌم بال الىاهُة وغالمة حصمه الظيىن، : وهلىلً

. فالظيىن غالمة للجصم

هره غالمات ؤلاغساب ألاصلُة، وغىدما هلٌى غالمة ؤلاغساب ألاصلُة، فهرا ًظهس أن هىان غالمات 

 
ٌ
. إغساٍب فسغُة

؟          
ٌ
 وما معنى فرعيت

ٌ
فما معنى أصليت

 ٌػني ألاهثر، ألاصل في هرا الباب هى ألاهثر فُه، فمػنى ذلً أن أهثر ألاطماء وأهثر ألافػاٌ اإلاضازغة 
ٌ
أصلُة

 هضؼ غليها ثيىن غالمات إغسابها هره الػالمات،
ً
، وإذا واهد مىصىرة

ً
 فىضؼ غليها ضمة

ً
 إذا واهد مسفىغة

 هضؼ غليها طيىًها
ً
، وإذا واهد مجصومة

ً
 هضؼ غليها هظسر

ً
، وإذا واهد مجسوزر

ً
. فححة

  الفسع في الباب هى الللُل وأما الػالمات ألاخسي ،
ٌ
 ألنها كلُلة

ٌ
، فسغُة

ً
ظمىنها هُابُة ، َو

ٌ
فهي غالماٌت فسغُة

 ألنها ثىىب غً الػالمات ألاصلُة ، ثىىب غنها في الداللة غلى ألاحيام ؤلاغسابُة السفؼ والىصب 
ٌ
فُه، هُابُة

 .والجس والجصم

 مً الػلم، إلااذا طمُد : وكىلىا 
ٌ
 مً ماذا ولمة غالمة؟ كالىا مأخىذر

ٌ
، مأخىذر

ٌ
غالمات، حمٌؼ، ما مفسده؟ غالمة

 الحمد هلل زب الػاإلاين، 
ً

ػِلم بالحىم ؤلاغسابي الري دخل اليلمة، أهد إذا كلد مثال
ُ
الػالمة غالمة؟ ألنها ج

الحمد ما حىمه ؤلاغسابي؟ السفؼ أم الىصب أم الجس؟ السفؼ، ما دلُلً؟ هُف غسفَد؟ مً الضمة الظاهسر 

. غلى آخسه
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  هره الضمة التي ًضػها اإلاحيلم الػسبي فُلٌى الحمُد ًضؼ الضمة غلى آخس الحمد ليي ٌػلمً، ٌػلم

. اإلاخاطب أن حىم اليلمة السفؼ

  
ً

 أخسي : فلى أن اإلاحيلم الػسبي كاٌ مثال
ً
أهسَم خالًدا محمٌد، فىحً : أهسَم محمٌد خالًدا، وكاٌ هرا اإلاحيلم مسر

وػسف الفاغل ووػسف اإلافػٌى به في هاثين الجملحين؛ ألن الفاغل مسفىٌع والري ًدٌ غلُه الضمة، واإلافػٌى 

به مىصىٌب والري ًدٌ غلُه الفححة، الفاغل هى الري فػل الفػل، والفػل الري غىدها هى ؤلاهسام، الري 

. فػل ؤلاهسام هى الفاغل، ٌػني هى اإلاىسم

. والري وكؼ غلُه الفػل، ٌػني وكؼ غلُه ؤلاهسام، هى اإلافػٌى به، ٌػني اإلاىَسم

  ا آخس هُف جػلمه بالفاغل اإلاىِسم وراإلافػٌى به اإلاىَسم، جػلمه بأن ثضؼ غلى ًُّ أهد أيها الػسبي غىدما ثيلم غسر

ػلم بالحىم ؤلاغسابي، الفاغل ضؼ 
ُ
، جظمى غالمات إغساٍب ألنها ج

ً
، وثضؼ غلى اإلافػٌى به فححة

ً
الفاغل ضمة

ا، وػسف أن الفاغل محمٌد لىحىد الضمة، ولى كاٌ ًُّ  ثلدم أو ثأخس، هلٌى أهسم محمٌد غل
ً
أهسم : غلُه ضمة

ا محمٌد غسفىا أن محمد هى الفاغل لى ثأخس لىحىد الضمة، والضمة جػلم بالفاغل ًُ . غل

ػلم باإلافػٌى به
ُ
ا هى اإلافػٌى به اإلاىَسم ثلدم أو ثأخس، لىحىد الفححة، والفححة ج ًُّ . وهرلً غل

  ٌػني أن غالمات ؤلاغساب هي أدلة ألاحيام ؤلاغسابُة، ألاحيام ؤلاغسابُة جظمى أهىاع ؤلاغساب، وجظمى ألاحيام

 ؤلاغسابُة ،
ً

.  أحياٌم مفسدها حىٌم، إذا أزدت أن ثحىم بحىٍم البد أن ثلُم غلُه دلُال

  فأهد إذا كلَد في الحمد هلل زب الػاإلاين، الحمُد حىمه السفؼ، وأها أكٌى الىصب، والثالث ًلٌى الجس، ولها

لام غلُه الدلُل، ًلٌى الدلُل غىدي أها، أن حىمها السفؼ والدلُل  ًُ ، إال اللٌى الري 
ٌ
ٌٌ لِع لها كُمة أكىا

والضمة غىد الػسب دلُل زفٍؼ أم هصٍب غلى أهه مسفىٌع، والدلُل غلى أن حىمه السفؼ الضمة التي في آخسه، 

؟  . دلُل زفٍؼ أم حّسٍ

  مسفىٌع 
ٌ
، الحمُد مبحدأ

ً
ين واإلاػسرين ال ٌظحػملىن مصطلح الدلُل، ال ًلىلىن في ؤلاغساب مثال إال أن الىحٍى

 مسفىٌع وغالمة زفػه 
ٌ
ودلُل زفػه الضمة، ولى كالىا ذلً لصح، وإهما اطحػلمىا مصطلح الػالمة، مبحدأ

. الضمة، ٌػني الري دلىا غلُه وأغلمىا به الضمة

. فػالمات ؤلاغساب في الىحى ثلابل أدلة ألاحيام في الفله

  ،
ٌ
 .السفؼ والىصب والجس والجصم: وهيكلىا ألاحيام ؤلاغسابُة أزبػة

 هل ثدخل غلى ول اليلمات أم غلى بػضها؟: ثم كلىا

. ثدخل غلى بػضها دون بػٍع : الجىاب

 غلى ما ثدخل ألاحيام ؤلاغسابُة، غلى أي اليلمات ثدخل ألاحيام ؤلاغسابُة؟: والظؤاٌ ألاهم 

، وغلى الفػل اإلاضازع ول الفػل : ثدخل غلى شِئين فلط
ً
 واهد أم مبيُة

ً
غلى ألاطماء، حمُؼ ألاطماء، مػسرة

ا ًُّ . اإلاضازع مػسًرا وان أو مبي

وأما البىاقي وهي الحسوف والفػل اإلااض ي وفػل ألامس، فهره الثالثة ال ثدخلها ألاحيام ؤلاغسابُة؛ فلهرا طىضؼ 

ا وظمُه خط ؤلاغساب
ًّ
. خط

خط إلاعراب أًن شىضعه؟            
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  خط ؤلاغساب طىلظم به اليلمات اللظمين اإلاروىزًٍ كبل كلٍُل .

، هرا 
ٌ
خط ؤلاغساب كبله اليلمات التي ال ثدخلها ألاحيام ؤلاغسابُة، اليلمات التي لِع لها أحياٌم إغسابُة

. الحسوف والفػل اإلااض ي وفػل ألامس: ٌشمل ثالثة أشُاٍء  ماذا ٌشمل؟اللظم ما كبل خط ؤلاغساب 

  ٌػني ، وبػد خط ؤلاغساب ٌشمل اليلمات التي ثدخلها ألاحيام ؤلاغسابُة التي البد أن ًيىن لها حىٌم إغسابيٌّ

. ٌشمل ألاطماء ولها وألافػاٌ اإلاضازغة

لة إغسابه وهيحهي مىه . ثم وػىد آلان إلى ما كبل خط ؤلاغساب، هبدأ بما كبل خط ؤلاغساب لىػسف طٍس

 ٌ ما كبل خط ؤلاغساب ٌشمل الحسوف واإلااض ي وفػل ألامس، هره الثالثة غسفىا أنها ال ثدخلها ألاحيام : فىلى

؟ زفؼ، هصب، حس، حصم ال : ال، وهرا الري ٌػبر غىه اإلاػسرىن بلىلهم: الجىاب. ؤلاغسابُة، هل لها حىٌم إغسابيٌّ

. محل له مً ؤلاغساب

ال محل له من إلاعراب؟  : ما معنى قىلهم         

، ال زفؼ، وال هصب، وال حس، وال حصم، هره الػبازر ثلاٌ مؼ ما كبل خط ؤلاغساب،  ٌػني لِع له حىٌم إغسابيٌّ

؛ ألن إغسابها 
ً

هرا الػبازر ثلاٌ مؼ الحسوف ولها، واإلااض ي وله، وألامس وله، لهرا صاز إغساب هره الثالثة طهال

ثابٌد ال ًحغير، ال ًحغير بجملتها، بحظب ما دخل غليها، ال ًحغير، الػىامل ال ثدخلها، ال ثدخل غليها غىامل، 

ٌػني ال ثدخل غليها غىامل زفٍؼ، فُدخلها السفؼ، ال ثدخلها غىامل هصٍب فُدخلها الىصب، ال هره الثالثة، 

 ٌ هره ال ًدخلها زفٌؼ، وال هصٌب، وال حٌس، وال حصٌم، ٌػني ال : ثحلدم غليها غىامل الجس فُدخلها الجس، هلى

م، في  ، وال حصٍم، فئغسابها ثابٌد، وحدها في حملة في اللسآن الىٍس ثحلدمها غىامل زفٍؼ، وال هصٍب، وال حّسٍ

ا، إغسابها واحٌد، ما ًحغير؛ 
ً
الحدًث الشٍسف، في الشػس، في الىثر، في هالم الػسب كدًًما، في هالم الىاض حدًث

. ألهه ثابٌد 

  إعراابا له ثالثت أرماٍن  :

  أن ثرهس هىغها: في إغساب ما كبل خط ؤلاغساب :الرلن ألاوى. 

 أن ثرهس حسهة بىائها :الرلن الثاوي. 

 الرلن الثالث:  ٌ أنها :  ٌػني أن ثبين حىمها ؤلاغسابي، وحىمها ؤلاغسابيال محل لها مً ؤلاغساب،: أن ثلى

لاٌ فيها ، ٍو . ال محل له مً ؤلاغساب: لِع لها حىٌم إغسابيٌّ

   ما الرلن ألاوى؟

ٌ أن ثرهس هىغها، ؟ ماذا ثلٌى في بُان هىغه؟ ثلى ا ماذا ثلٌى
ً
حسف :  غىدها حسوف وماٍا وأمس، إذا وان حسف

ا، ثلٌى  ًُ  ماض
ً

، حسف هصٍب، حسف كظٍم، حسف ثىهٍُد، حسف ههٍي، حسف هفٍي، وإذا وان فػال هرا، حسف حّسٍ

فػل أمس، ما فُه خُازاٌت، ما فُه : فػٌل ماٍا، وإذا وان فػل أمس، ثلٌى في بُان هىغه: في بُان هىغه

. اححماالٌت، ثبين الىىع، حسف هرا، فػٌل ماٍا، فػل أمسٍ 

  والرلن الثاوي؟

بنى غلى حسوات أواخسها، أن ثرهس حسهة بىائها
ُ
، هحً دزطىا مً كبل حسوات البىاء، فالحسوف ول الحسوف ث

بنى غلى حسهة آخسه، لى كلىا حسف الجس  ًُ ًْ "ما فيها ثفاصُل وال كىاغد، الحسف  ٌ " م مبنيٌّ غلى الظيىن، : ثلى

ٌ " هْل "حسف الاطحفهام   : ثلى
ً

ف : مبنيٌّ غلى الظيىن، لى كلىا مثال  "حسف الخظٍى
َ

ٌ " طىف مبنيٌّ غلى الفحح، : ثلى



7 

ٌ " ِب " "محمٌد بالبِد"حسف الجس الباء في   "مبنيٌّ غلى الىظسر، حسف الجس : ثلى
ُ
ٌ " مىر مبنيٌّ غلى الضم، : هلى

 .وهىرا

  ،بنى غلى الفحح دائًما، ظاهًسا أو ملدًزا ًُ بنى غلُه، غسفىا أن الفػل اإلااض ي  ًُ وأما الفػل اإلااض ي فلد دزطىا ما 

ملدًزا في ثالثة مىاضؼ، إذا وان مػحل آلاخس باأللف، وإذا اثصلد به واو الجماغة، وإذا اثصل به ضمير زفٍؼ 

بنى، غسفىا أن  ًُ مححسٌن، ٌػني ثاء اإلاحيلم، أو هىن اليظىر، أو هاء اإلاحيلمين، وفػل ألامس أًًضا غسفىا غلى ما 

بنى غلى الظيىن  ًُ وغلى " ادعُ "، أو غلى حرف حسف الػلة إن وان مػحل آلاخس هـ"اذهْب "فػل ألامس إما أن 

. ، فدزطىا حسوات البىاء"ًرهبىن "مً " اذهبىا"حرف الىىن، إن وان في مضازغه هىن، مثل 

 أن ثبين حىمه ؤلاغسابي، وغسفىا أنها حمًُػا لِع لها حىٌم :والرلن الثالث في إعراب ما قبل خط إلاعراب 

صطلحىن في بُان ذلً بلىلهم ، ٍو . ال محل له مً ؤلاغساب: إغسابيٌّ

  ا إغسابه واحٌد، وال ثححاج
ً
ػسب حسف الجس في اللسآن، في الظىة، في الشػس كدًًما حدًث

ُ
وغلى ذلً لى أزدَت أن ج

؟إلى حملٍة؛ ألن إغسابه ثابٌد،  ًْ .  إغساب واملماذا هلٌى في إغساب م

. حسف حس: هلٌى في بُان الىىع

 .مبنيٌّ غلى الظيىن : وفي حسهة البىاء

 .ال محل له مً ؤلاغساب: وفي بُان الحىم ؤلاغسابي

 .حسف حس، مبني غلى الظيىن، ال محل له مً ؤلاغساب: هجمػها

  ٌ ، ال محل له مً : لى ششَد أن ثلدم شًِئا مً هره ألازوان غلى بػٍع، ال بأض، ٌػني ًمىً أن ثلى حسف حّسٍ

.  ؤلاغساب، مبنيٌّ غلى الظيىن، ال بأض أن ثلدم شًِئا مً هره ألازوان غلى بػع

  ما إعرابه؟  " هْل "حرف الاشخفهام

َن  هرا إغسابها حسف اطحفهاٍم، مبنيٌّ غلى الظيىن، ال محل له مً ؤلاغساب، وَصاِن ِحيٌن ّمِ ِ
ْ

ى إلا
َ
ى َعل

َ
ح
َ
﴿َهْل أ

ْهِر﴾ ، هرا إغسابها، هل غادز الشػساء مً متردٍم، هرا إغسابها، هل حضس أخىن؟ هرا [1: ؤلاوظان ] الدَّ

. إغسابها، ما ًحغير

  ؟  "شىف"أعرب

ٍف، مبنيٌّ غلى الفحح، ال محل له مً ؤلاغساب، هرا إغسابها" طىف"  .حسف جظٍى

ْعِطيَو﴾ ٌُ  
َ

َصْىف
َ
. ، طىف أذهب، هرا إغسابها في ول اللغة[5: الضحى] ﴿َول

  ؟ "جاء"أعرب

 ،
ً
مً مصطلحات ؤلاغساب، أن الش يء إذا حاء غلى أصله فال حاحة للىص غلُه، ولى هصصد غلُه فلِع خطأ

 ٌ غلى الفحح الظاهس، ليان هالمً صحًُحا، لىً : حاء فػٌل ماٍا مبنيٌّ غلى الفحح، لى كلد" حاء"في : ٌػني ثلى

، لىً لى خسحد غً ألاصل، وصازت 
ً
ال داعي لرلً؛ ألن ألاصل في الحسوات، وفي الػالمات، أن ثيىن ظاهسر

، هىا ًجب أن ثىص غلى ذلً في ؤلاغساب
ً
.  ملدزر

ٌ " حاء: "إذن ُح﴾ فػٌل ماٍا، مبنيٌّ غلى الفحح، ال محل له مً ؤلاغساب: هلى
ْ
خ
َ
ف

ْ
ِه َوال

َّ
ْصُر الل

َ
ا َجاَء ه

َ
: الىصس] ﴿ِإذ

.  ، هفع ؤلاغساب ما ًحغير[1
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  ؟ "اشنْن "أعرب

" ًْ  .فػل أمٍس، مبنيٌّ غلى الظيىن، ال محل له مً ؤلاغساب" اطى

   ؟ "اشنىىا"أعرب

 .فػل أمٍس، مبنيٌّ غلى حرف الىىن، ال محل له مً ؤلاغساب" اطىىىا"

  ؟ "اقِع بالحق"أعرب

 .فػل أمٍس، مبنيٌّ غلى حرف حسف الػلة، ال محل له مً ؤلاغساب" اكع"

  ػسب ذهْبُد، أو حلْظُد، أو هنْحُد، أو طافْسُت
ُ
.  لى أزدها أن و

 فػٌل ماٍا، ال محل له مً ؤلاغساب، مبنيٌّ غلى الفحح اإلالدز، مىؼ مً ظهىزه :طىلٌى في إغساب الفػل اإلااض ي

  .الظيىن اإلاجروب للحخلص مً أزبؼ مححسواٍت 

 وػسب ذهبىا، طافسوا، أو اطحخسحىا، أو اهطللىا، اإلااض ي اإلاحصل بىاو الجماغة .

فػٌل ماٍا، ال محل له مً ؤلاغساب، مبنيٌّ غلى الفحح اإلالدز، مىؼ مً : إغسابه دائًما واحٌد، هلٌى في إغسابه

. ظهىزه حسهة اإلاىاطبة

  وػسب دغا أو طعى، أو كض ى، فػل اإلااض ي اإلاخحىم بألف إغسابه واحٌد، ول فػٍل ماٍا مخحىٌم بألٍف، فئغسابه

 ٌ ما مػنى ، فػٌل ماٍا، ال محل له مً ؤلاغساب، مبنيٌّ غلى الفحح اإلالدز، مىؼ مً ظهىزه الحػرز: أهد ثلى

 الحػرز؟ 
ٌ
أي الاطححالة؛ ألن ألالف ٌظححُل أن ثحسن بحسهٍة، فححٍة، أو هظسٍر، أو ضمٍة؛ ألنها مالشمة

.  للظيىن 

  لاٌ في إغساب الحسوف واإلااض ي ًُ بهرا هيىن كد اهتهُىا مً إغساب ما كبل خط ؤلاغساب، هرا ول ما ًمىً أن 

ين بهره الثالثة في باب اإلاػسب واإلابني، في باب ؤلاغساب  وألامس، ولهرا لً وػىد إليها بػد ذلً، آخس غهد الىحٍى

آلان، وراقي الىحى؟ مً آلان إلى نهاًة الىحى، طُيىن إلااذا؟ طُيىن لشِئين فلط، لألطماء والفػل اإلاضازع؛ 

. ألهىا إذا اهحللىا إلى ما بػد خط ؤلاغساب، ألاطماء والفػل اإلاضازع

 ألاطماء والفػل اإلاضازع ًدخلها حىٌم إغسابيٌّ أو ال ًدخلها؟ ٌ ٌ الاطم ماذا ًدخله؟، وػم ًدخلها:  ثلى :  ثلى

 هرا الري متى ًدخله السفؼ؟ ومتى ًدخله الىصب؟ ومتى ًدخله الجس؟: ، طُلاًٌدخله السفؼ والىصب والجس

ًدخله السفؼ في طبػة مىاضؼ طحأجي، اإلابحدأ وخبره، والفاغل وهائبه، الاطم : طُفصله الىحى، طُلٌى لً

. واطم وان وأخىاتها، وخبر إن وأخىاتها، والحابؼ للمسفىع، هره مىاضؼ زفؼ الاطم

   متى ًدخلها الىصب؟

 ٌ  مً اإلافاغُل الخمظة، مفػٌى به، مفػٌى فُه، مفػٌى : في مىاضؼ هثيرٍر، مثل: ثلى
ً

إذا وكؼ الاطم مفػىال

، أو ثمُيًزا، أو مظخثنى في أغلب أحىاله، أو مىادي، أو خبًرا ليان 
ً

مػه، مفػٌى له، مفػٌى مطلم، أو وكؼ حاال

. وأخىاتها، أو اطًما إلن وأخىاتها، أو ثابًػا إلاىصىب

   متى ًدخله الجر؟

 ٌ ا إلُه، إذا صاز ثابًػا إلاجسوزٍ ًدخله الجس : ثلى
ً
 .في ثالثة مىاضؼ، إذا طبم بحسف حٍس، إذا وكؼ مضاف

  ،ثدخله ألاحيام ؤلاغسابُة أو ال ثدخله؟والفػل اإلاضازع 
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  ،ماذا ًدخله منها؟وػم ثدخله 

 ٌ  .السفؼ والىصب والجصم: ثلى

  متى ًنىن حنمه الرفع؟

، اطمه زفؼ الفػل اإلاضازع،  ظبم بىاصب وال بجاشمطُأجي في باٍب خاّصٍ ٌُ  .إذا لم 

   متى ًدخله الىصب؟

 .أن، ولً، ووي، وإذن: إذا طبم بىاصٍب، وهىابهفُه باب هصب الفػل اإلاضازع، 

  متى ًدخله الجزم؟

ٌ ًأثًُ في باب حصم الفػل اإلاضازع،  لم، وإلاا، والم ألامس، وال الىاهُة، : إذا ُطبم بجاشم، وحىاشمه خمظة: ًلى

.  وأدوات الشسط الجاشمة

  غً هرا الظؤاٌ الري وزدها في هرا الباب، فػسفىا أن ما كبل خط 
ٌ
هرا ول الىحى، ول الىحى هى إحابة

ؤلاغساب ما فُه أطئلة، هي ولمحان كلىاها آلان واهتهُىا منها، فئغسابه ثابٌد وطهٌل، وما بػد خط ؤلاغساب 

طِبلى مػىا إلى آخس الىحى، هي فلط إحابة غً مػسفة متى ًيىن حىم السفؼ، أو الىصب، أو الجس، ومتى 

. ًيىن حىم اإلاضازع السفؼ، أو الىصب، أو الجصم

:  إلاعراب ثالثت أهىاٍع          

  ػلل ؤلاغساب الظهل، :الىىع ألاوى ٌُ  وهى ؤلاغساب الثابد، هئغساب الحسوف واإلااض ي وألامس، ٌػني هل 

أن أحد ًخطئ في إغساب الحسوف أو اإلااض ي أو ألامس؟ إغساٌب ثابٌد ما ًحغير، ال ًححاج إلى حفٍظ، وال 

. ًححاج إلى أن ثىظس في الجملة، وال الػىامل، وال اإلاػنى، إغساب ثابد ال ًحغير

 وهى أهثر ؤلاغساب، هىان ضىابط لى حسصد غلى حمػها، لضبطَد ؤلاغساب اإلاىضبط، :الىىع الثاوي 

 
ً

ول ضميٍر : أغلب ؤلاغساب، وطىرهس شًِئا مً هره الضىابط في أثىاء الشسح، مً هره الضىابط مثال

 إلُه، هات اطم، أي اطم، مثل
ٌ

كلم، أو باب، أو طُازر، إذا اثصل به : اثصل باطٍم فهى مضاف

 ٌ ، ال ًيىن شًِئا آخس، ثلى
ً
 إلُه مباشسر

ٌ
كلمي، أو كلمً، أو كلمه، أو : ضميٌر، فالضمير هرا مضاف

. كلمهم، أو كلمها، مضاف إلُه، هرا مً الضىابط

 شيل غلى الػلماء، وغلى طلبة الػلم، وغلى هى ؤلاغساب اإلاشيل، :الىىع الثالث ٌُ  هرا ؤلاغساب اإلاشيل، 

ب  في بػع ألاغاٍز
ٌ

. اإلاحػلمين، وال ًصالىن ٌظخشيلىهه إلى آلان، بُنهم خالف

  لبل أن ؤلاوظان ًضػف فُه، ًأخره شًِئا ًُ فبان برلً أن الىالم في ؤلاغساب غلى ؤلاغساب اإلاىضبط، اإلاشيل 

ظأٌ ساحؼ الىحب، َو . فشًِئا، ول إغساٍب ًىظس فُه، ٍو

  لبل الخطأ فُه؛ ألهه ثابٌد، وهى إغساب الحسوف، واإلااض ي، وألامس، البد أن ثضبطه؛ ألن ًُ ؤلاغساب الظهل ال 

ا، ؤلاغساب اإلاىضبط هى أغلب إغساب ألاطماء، وإغساب الفػل اإلاضازع، احسص غلى حمؼ  الىالم فُه كلٌُل حدًّ

ح  . بئذن هللا جػالى-هره الضىابط، طحضبط بئذن هللا أغلب هرا ؤلاغساب وجظتًر

ليف وعرب ما بعد خط إلاعراب ألاشماء والفعل املضارع؟             
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 ٌ سي : هلى - زحمه هللا-البد إلغسابهما مً مػسفة اإلاػسب واإلابني، ألن اإلاػسب له إغساٌب، واإلابني له إغساٌب، والحٍس

لم ًحيلم غلى هره اإلاظألة في هرا الباب، ووان ألافضل لى ثيلم غليها في هرا الباب؛ ألن ؤلاغساب طُيبني 

. غليها، وطُححاج إليها، فسق الىالم غلى اإلاػسرات واإلابيُات في غدر أبىاب

  ،
ٌ
ػة  طَس

ٌ
 غىدما ثيلم غلى الفػل اإلاضازع، ذهس أهه لِع مً ألافػاٌ اإلاػسرة إال الفػل اإلاضازع، هي ولمة

ً
مثال

ا،  ، وغىدما ًأجي في آخس باب في اإلالحة، طُػلده للبىاء، اإلابيُات، مؼ أن هرا مىضىع مهمٌّ حدًّ
ً
ولِظد دكُلة

، البد أن هميز بين  البد أن ًيىن في أٌو الىحى، ولهرا البد أن هحيلم غلى اهلظام اليلمة إلى مػسٍب ومبنّيٍ

الحمُيز بين اإلاػسب واإلابني، هي : اإلاػسرات، ورين اإلابيُات، والحمُيز بُنها لِع صػًبا، ولىىه هما ًلاٌ في الىحى

  :ألن الىحى له ضرورجانالضسوزر الثاهُة في الىحى؛ 

 ٌػني اهلظام اليلمة إلى اطٍم وفػٍل وحسٍف، وهره شسحىاها مً مػسفة هىع اليلمة، :الضرورة ألاولى 

. كبل

 الضرورة الثاهيت: ، ا، ولما أزدت اهلظام اليلمة إلى مػسٍب ومبنّيٍ  ٌػني ولما أزدت أن ثصدز حىًما هحىًٍّ

، كبل أي ثللي   البد أن ثلىم بها كبل أي دزٍض هحىّيٍ
ٌ
طلب، هره ضسوزر ًُ لب مىً أو لم 

ُ
ػسب، ط

ُ
أن ج

، ثم ثحدد هل 
ٌ

 في ذهىً أن ثحدد هىع اليلمة هره، اطٌم أو فػٌل أو حسف
ً
، البد مباشسر

ً
ة  هحٍى

ً
مػلىمة

، بػد ذلً ثيىن بئذن هللا حاهًصا لحللي وفهم ما طِشسح لً، أما إذا هىد غير  هي مػسٌب أو مبنيٌّ

شسح  ُِ شسح لً، لً ثفهم ما ط ُِ ضابٍط لهاثين الضسوزثين، فظخحػب هثيًرا في الىحى، ولً ثحلً ما ط

سح 
ُ

لة إغساٍب ثخحلف غً ألافػاٌ، ثخحلف غً الحسوف، فئذا ش لً؛ ألن ألاطماء لها أحياٌم، لها طٍس

لً في الفاغل، الفاغل ال ًيىن إال اطًما، البد أن جػسف، أن ثفسق بين ألاطماء وألافػاٌ والحسوف، 

ة . اإلابحدأ ال ًيىن إال اطًما، البد أن ثميز هره ألامىز وأن ثحلنها كبل أن ثبدأ في دزاطة الفسوع الىحٍى

  ة واإلابحدأ، والخبر، والفاغل، وهائب الفاغل، والىىاسخ، والحىابؼ، والحاٌ، إلى آخسه، هره ولها الفسوع الىحٍى

 ، ، مػسفة اهلظام اليلمة إلى مػسٍب ومبنّيٍ
ٌ

، مػسفة هىع اليلمة، اطٌم، فػٌل، حسف ة، أما ألاصٌى فسوٌع هحٍى

مػسفة ألاحيام ؤلاغسابُة، السفؼ، والىصب، والجس، والجصم، وغلى ما ثدخل، مػسفة غالمات ؤلاغساب ألاصلُة 

، ما  ٌٌ خبؼ ذلً أًًضا اهلظام الاطم إلى هىسر ومػسفة، وهرا أًًضا شسحىاه مً كبل، هره أصى والفسغُة، ٍو

 ٌ . طىي ذلً هي فسوع للىحى، لً ثفهمها إال إذا غسفَد وأثلىَد هره ألاصى

 : أهم خاصيٍت في الىحى         

 غليها، والبد أن ثفهم ألاولى أهه غلٌم ثساهميٌّ  (1
ٌ
، ٌػني البد أن ثفهم اإلاظألة ألاولى؛ ألن الثاهُة مبيُة

 غليهما، وهىرا
ٌ
.  والثاهُة؛ ألن الثالثة مبيُة

ا، ٌػني البد أن ثدزطه مححابًػا في وكٍد كصيٍر، (2  حدًّ
ٌ
 ال ثدزض هرا الباب، ثم بػد أن الىحى غلٌم مترابط

لة،  أطبىٍع أطبىغين الباب الثاوي، ثم بػد أطبىٍع أطبىغين الباب الثالث، لً ثفهم الىحى بهره الطٍس

 .لىً ثأخر شسًحا مظمىًغا وجظحمؼ إلُه في ًىمين، ثالثة أًاٍم 

 .وصلى هللا على هبيىا محمد، وعلى آله وأصحابه وأجباعه، وشلم حصليًما لثيًرا إلى ًىم الدًن

 


